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Мета стратегії розвитку ліцею – визначити перспективи розвитку ліцею як
закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання
відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.
Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку
особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку
суспільства.
Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2020 – 2024 роки
є:
1. Формування багатовимірного освітнього простору для здобувачів освіти,
орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку
особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих
і фізичних здібностей (унікальність кожної дитини, її право на вибір власного
життєвого шляху; безпека та комфорт дитини в закладі).
2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх рівнях освіти.
3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти
компетентностей.
4. Створення опорного закладу освіти, здобуття профільної освіти учасниками
освітнього процесу.
5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості
учасників освітнього процесу.
6. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного
законодавства (очна, інклюзивна, індивідуальна, дистанційна, сімейна, екстернатна,
мережева, педагогічний патронаж).
7. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості,
суспільству.
8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках
нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби
навчання самостійного набуття знань.
10. Врахування вікових, індивідуальних особливостей здобувачів освіти і
вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням
індивідуальних рис характеру кожної дитини.
11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими
освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників
освітнього процесу.
13. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу
положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

згідно

з

14. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію
закладу.

І. Вступ
Людина
здобуває
освіту,
щоб
бути
успішною,
компетентною,
конкурентноспроможною, щасливою. Освіта – це всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і
фізичних здібностей; формування цінностей, необхідних для успішної
самореалізації, виховання громадян, які здатні до свідомого вибору. Розвиток
системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України
Про освіту, Про загальну середню освіту, Концепцією нової української школи.
Джурівський ліцей (далі – заклад освіти) забезпечує набуття учнями знань за
програмами початкової, базової та повної загальної середньої освіти, досягнення
ними визначених стандартами освіти результатів навчання, а також сприяє розвитку
здібностей і талантів, вихованню свідомих громадян України. Освітній процес в
закладі освіти організований так, щоб забезпечити формування в учнів ключових
компетентностей, передбачених сучасними освітніми стандартами, необхідних
кожній людині для успішної життєдіяльності. Педагогічний колектив закладу освіти
прагне створити умови для розвитку кожного учня, дати йому можливість для
самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну та
загальнокультурну підготовку. Для цього необхідний постійний розвиток закладу
освіти, поповнення його матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, а також об'єднання та духовне зростання
учнів, батьків і педагогів, що в сукупності створює сприятливий для дитини освітній
соціально-культурний простір.

II. Загальні положення
Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що
підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є
доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.
Новий Закон України про освіту та Концепція НУШ орієнтує педагогів на
персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від
декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження.
Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і
структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє
ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття
загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до
яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися,
спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова
компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна;
соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого,
компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на
розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у
практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного
середовища.
Основна мета діяльності закладу – це безперервний процес підвищення
ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а
також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх
досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій
навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.
Освітній процес ліцею спрямований на формування у випускника якостей,
необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:
– орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;
– здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;
– володіння іноземною мовою;
– наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі під
керівництвом вчителя та самостійно, робота з довідковою літературою;
– високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці,
професійного розвитку;
– вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування
ІКТ;

– готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та
можливостей, потреб ринку праці;
– формуванню трудової та
громадянської і професійної позиції.

моральної

життєвої

мотивації,

активної

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише
умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної
діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання
професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних
соціокультурних та професійних ситуаціях.
Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що
забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із
пріоритетних завдань ліцею є розвиток саме комунікативних компетентностей
здобувачів освіти, у тому числі:
· толерантність;
· висока комунікативність;
· творча активність;
· рефлективність;
· емпативність;
· сенситивність.
В основу Стратегії розвитку Джурівського ліцею покладено системний підхід,
спрямований на застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах
компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».
Стратегія розвитку повністю підпорядкована освітній меті – виявленню і
розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично
розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина
України.
Ми повинні зробити все для того, щоб випускники ліцею були максимально
здоровими – фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього –
будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі
педагогіки партнерства – тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги –
батьки здобувачів освіти».

IІІ. Стратегічні напрямки розвитку ліцею
Стратегія розвитку Джурівського ліцею у 2020-2024 роках (далі – Стратегія)
орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі
кращих традицій, що склалися в закладі, і сучасних педагогічних технологій,
спрямованих на формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму
управління ліцеєм, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного
процесів.
Мета роботи: розвивати та формувати в учнів ключові компетентності,
необхідні для успішної життєдіяльності, конкурентоспроможності, самостійності
особистості.
Основні завдання:
створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти;
розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів,
потреби і вміння самовдосконалюватись;
надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб;
удосконалення інформаційного простору;
створення умов для свідомого вибору дитиною сфери професійної діяльності.
Принципи діяльності.
Якість: ліцей надає знання відповідно до державних стандартів освіти.
Успішність: ліцей прагне сформувати успішну, всебічно розвинену
особистість.
Мотивація: ліцей формує в учнів прийоми самостійного набуття знань,
пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції.
Участь: всі учасники освітнього процесу отримують інформацію про освітній
процес і мають можливість впливати на нього.
Лідерство: ліцей впроваджує нові форми і методи навчання цікаві для учнів.
Партнерство: всі учасники освітнього процесу працюють разом.
Інтернаціональність мислення: кожна дитина – особистість.
Основні напрямки розвитку ліцею:
• Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який
відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям і потребам; розвиток
інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів,
прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного
здобувача освіти в систему ранньої предметної орієнтації, професійного
самовизначення, успішного навчання.
• Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та
доступного освітнього середовища.
• Розвиток інноваційної діяльності закладу, підвищення якості освіти.
• Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційноресурсного забезпечення.
• Створення сучасної матеріально-технічної бази.
• Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.

• Модернізація структури, змісту та організації діяльності ліцею на засадах
компетентнісного підходу.
• Оновлення, згідно з вимогами часу, нормативної бази.
• Створення та забезпечення можливостей для реалізації освітньої моделі.
• Формування безпечного освітнього середовища, екологічне виховання.
• Удосконалення інформаційного простору.
• Підвищення соціального статусу педагога.
Завдання Стратегії.
• Визначити риси, що творять власне обличчя закладу освіти, і принципи, на
яких має ґрунтуватися життєдіяльність всіх учасників освітнього процесу.
• Визначити та обґрунтувати пріоритети розвитку ліцею на наступні п’ять
років.
• Визначити найважливіші особливості організації освітнього процесу, що
вказують на її інноваційний характер.
• Допомогти всім учасникам освітнього процесу осмислити стратегію
розвитку ліцею та стимулювати їх активну участь у її реалізації.
• Спроектувати процес реформування освітнього процесу згідно Концепції
Нової української школи.
• Популяризувати Джурівський ліцей як сучасний заклад, відкритий до
співпраці з усіма корисними для учнів навчальними закладами і громадськими
об’єднаннями, окремими особами, громадськістю.
• Розробити та впроваджувати в практику інноваційні технології навчання та
виховання обдарованих учнів.
• Створити науково-обгрунтовані умови ефективної взаємодії між усіма
учасниками освітнього процесу – на основі психології толерантності, партнерства та
ділового спілкування.
• Розробити модель закладу, спрямовану на засвоєння духовних і
матеріальних цінностей українського народу, формування в учнів почуття
відповідальності та причетності до становлення демократичних реформ в освіті,
важливості власної ролі в цьому процесі.
Очікувані результати виконання Стратегії.
• Досягнення, визначених законодавством, освітніх стандартів;
• Підвищення професійної компетентності педагогічних та управлінських
кадрів;
• Зростання управлінських повноважень учителів, учнів, батьків;
• Інтенсифікація інноваційної діяльності в закладі освіти;
• Підвищення загальної педагогічної культури;
• Розробка і апробація нових педагогічних ідей;
• Психологічний супровід освітнього процесу;
• Створення комфортних умов для обдарованої дитини;
• Опанування нових інформаційних технологій;

• Обмін досвідом і поширення його за допомогою мережі «Інтернет»;
• Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між різними рівнями освіти;
• Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів з урахуванням їх
здібностей і нахилів.
Стратегія розвитку ліцею зорієнтована на неперервний розвиток особистості,
на формування життєвої компетентності вихованців, що є необхідною умовою
інтеграції випускників у соціум. Ефективне функціонування Джурівського ліцею
забезпечується створенням відкритого виховного простору, педагогічним
проектуванням, реформуванням освітнього процесу, залученням учнів до соціальної
практики й забезпеченням соціально-педагогічного супроводу.
ІV. Ліцей на початку реалізації стратегії.
Джурівський ліцей входить до складу відділу Снятинської територіальної
громади. Ліцей розміщений у триповерховій будівлі за адресою вул. І. Франка 58, на
ділянці площею 1500 м², вік будівлі становить 55 років, загальна площа приміщень
2755 м² і є комунальною власністю Снятинської територіальної громади.
Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Снятинської
територіальної громади. Відділ освіти здійснює централізований бухгалтерський
облік. У Джурівському ліцеї працює 34 педагогічних працівники, та 10 працівників з
числа обслуговуючого та технічного персоналу, з них – 2 у відпустці по догляду за
дитиною до 3-х років. Штатними працівниками заклад освіти забезпечений на 99 %.
Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти. При підборі нових
кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші
характеристики. З 34 педагогічних працівників: вищої категорії – 17 вчителів
(51,5%); І категорії – 2 вчителів (6%); ІІ категорії – 5 вчителів (15%); вчителів –
спеціалістів – 9 (27,5%). 8 (24%) вчителів мають педагогічні звання старший
вчитель, 9 (27%) –учитель-методист. До навчання в 2020 році приступило 221
учень, які навчаються у 12 класах, середня наповнюваність класів становить 18,4
учнів. Всього дітей шкільного віку у мікрорайоні закладу освіти проживає 188 осіб.
Із них підлягає навчанню – 188 дітей, що становить 100%.
V. Стратегічні завдання організації освітнього процесу на різних циклах.
Перший цикл і другий цикл початкової освіти
Початкова освіта, зберігає наступність із дошкільним періодом дитинства,
забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний,
соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетами в початкових класах є виховні,
загальнонавчальні і розвивальні функції. Поряд із традиційними цілями освітнього
процесу на цьому циклі навчання визначається пріоритет формування базових
знань, умінь та навичок, проголошується мета розвитку пізнавальної мотивації учня
та розвитку його життєвих навичок. Призначення початкової освіти полягає в
становленні життєвих навичок особистості учня. Освітній процес, який відбувається
в 1-4 класах, має два основні завдання:

- по-перше, це включення дитини до життя в закладі освіти, її інтеграція до
виховного простору;
- по-друге, це розвиток життєвих навичок учня.
Реалізація першого завдання передбачає надання допомоги педагогічно
занедбаним дітям;
- заохочення до навчання дітей, які не виявляють зацікавленості в ньому.
Реалізація другого завдання полягає у формуванні життєвих навичок –
різноманітного спектру простих умінь, без яких успішна й навіть нормальна
життєдіяльність людини є неможливою. У молодших школярів формується
розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння
організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінювальними
уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в
соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності. Освітніми
результатами цього циклу освіти є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні
уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках
і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших
школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність
до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва,
здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.
Перший цикл і другий цикл базової середньої освіти
Ці цикли дають базову загальну середню освіту, що є фундаментом
загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і
реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Цикли базової
освіти в своєму складі можуть містити класи з допрофільним вивченням окремих
предметів. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу,
оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати
з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання. Навчання в 5-9
класах ліцеюти має власні завдання щодо розвитку життєвої компетентності учня.
По-перше, це консолідація розвинених життєвих навичок.
По-друге, це розвиток функціональної грамотності учня шляхом формування
функціональних компетенцій та пов’язаних з ними здатностей:
- здатність працювати з текстами;
- графічна грамотність;
- здатність до конструктивного спілкування;
- рефлективність, культура мислення;
- трудові навички, елементарна технологічна грамотність;
- здатність до самопізнання, самовиховання.
Рання предметна орієнтація (5 -7 класи).
Метою цього етапу є формування бази для вибору напряму подальшої
спеціалізації освіти та рівня вивчення окремих предметів. Наше завдання –
допомогти дитині визначитися за напрямками, дати їй змогу себе випробувати в
різних сферах (гуманітарній, суспільно-гуманітарній, природничоматематичній,
технічній, природничій та ін.), запропонувати ці сфери, навчити в них розумітися.
На перший план ставиться завдання формулювання цінностей у структурі

особистості дитини, зокрема значущості загальної культури та інтелектуального
розвитку для самореалізації в соціумі. Для розв’язання цього завдання важливим є
розвиток предметного розуміння учнів, яке в подальшому дозволить кожній дитині
знайти ту предметну сферу, у якій вона може найбільш яскраво проявитися і яка
відповідає її індивідуальним якостям, характеристикам, схильностям та задаткам.
Допрофільна підготовка (8 - 9 класи).
Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та
створення класів допрофільної підготовки. Головним напрямком роботи з учнями
стає формування первинної профільної орієнтації, удосконалення навичок
самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції
особистості. На рівні 8-9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість
формувати свою індивідуальну освітню стратегію в системі різнорівневого
викладання даних курсів. Призначення першого і другого циклу базової освіти –
розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення
умов успішної життєдіяльності в суспільстві. Завершуючи навчання за циклами
базової освіти, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні
іноземною мовою. Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички,
володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.
Перший і другий цикл профільної освіти, відповідно до Закону України «Про
освіту», передбачається реорганізація закладу освіти на роботу на рівні циклів
початкової і базової освіти. Таким чином, основним напрямком розвитку ліцею
стане реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така
практика, при якій відбувається засвоєння кожним учнем комплексу занять, умінь і
навичок, який дозволяє учневі розв’язувати життєво значущі завдання як у процесі
навчання в ліцеї, так і в подальшому житті.
Старша школа (10 – 11 класи)
Профільне навчання
До моменту закінчення ліцею старшокласник має підійти психологічно
готовим до вступу в доросле життя. Це зумовлює наявність потреб та здібностей, які
допоможуть учням реалізуватися в житті.
Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти
на базі профільного навчання з наданням можливості побудови індивідуальної
освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції.
Головним методологічним принципом побудови навчання на цьому ступені є
системний підхід до формування й розвитку предметної (змістовної) та професійної
(практичної, дослідницької, проектної) сфер діяльності учня через розвиток
міжпредметних зв’язків та загальних принципів побудови наукового знання. Це
буде спонукати до формування професійного самовизначення кожної дитини.
Предметні навчальні кабінети в більшості своїй мали б стати дослідницькими,
де старшокласники опановують проектну діяльністю, оволодівають навичками
захисту проектів, основами самопрезентації.
Ідея усвідомленого й компетентного вибору учнем варіанту допрофільної
підготовки та профільного навчання важлива з таких причин:

ми виходимо з того, що одним з найважливіших результатів освіти
в ліцеї повинна стати спроможність і готовність учня до прийняття
відповідальних життєво важливих рішень;

ми повинні навчати й мотивувати випускників до активної
взаємодії з іншими, толерантності, здібності вести діалог;

сучасна освіта повинна навчити учня об’єктивно оцінювати себе в
поєднанні з постійним пошуком можливої самореалізації.
Концепція допрофільної та профільної підготовки будується в логіці
компетентнісного підходу, як одного з головних напрямків модернізації сучасної
шкільної освіти. Компетентність, тобто готовність і спроможність людини
вирішувати життєво важливі завдання, може відтворюватися на трьох рівнях:
ключовому, базовому та професійному. Саме старша школа може мати відтворення
на всіх трьох рівнях, і саме старша школа відповідає за другий рівень, тобто за те,
що вже достатньо доросла людина має достатні підстави (інтелектуальні,
психологічні, моральні) для того, щоб розв’язати проблеми, які з’являються в
процесі життєвого самовизначення. Базова компетентність, у свою чергу,
складається з трьох аспектів: комунікативного (уміння розв’язувати завдання у
сфері комунікацій), інформаційно-технологічного (уміння розв’язувати завдання,
пов’язані з отриманням, перетворенням інформації), соціально-правового (уміння
розв’язувати будь-які завдання у сфері соціально-правових норм).


Тому призначення старшої школи – оформлення життєвого проекту
особистості, становлення індивідуально–особистісної технології життєтворчості,
орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову
діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної
компетентності, саме старша школа готує учня до життєвого самовизначення. У
зв’язку з цим головним стає питання не про кількість профілів навчання та не про їх
формальне змістовне наповнення, а про те, яким чином той чи інший профіль
забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності та сприяє
здійсненню ним успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху.
Таким чином, основним напрямком розвитку ліцею є реалізація
компетентнісного підходу в освітній взаємодії, що забезпечує набуття кожним
учнем комплексу знань, умінь та навичок, які дозволяють їм розв’язувати
життєво значущі завдання як у процесі навчання в ліцеї, так і в подальшому
житті.
Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями
ліцею є:

підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та
вчителя;

розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих
на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти;

реалізацію комплексу форм позашкільної діяльності, які дозволяють
забезпечити процес активної соціалізації школярів протягом усього освітнього
маршруту профільної школи;

орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;



забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її

аспектах;
комплексний супровід педагогами, психологами
спеціалістами освітнього та професійного вибору школярів.
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іншими

VI. Реалізація мети і завдань Стратегії за напрямками.
Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинність
соціального прогресу, динамічні зміни зумовлють потребу в постійній роботі над
собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності молодої
людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху. Реалізація
мети і завдань Стратегії здійснюється через такі напрямки:
 управлінський;
 методичний;
 виховний;
 психолого-педагогічний;
 напрямок «Модель випускника»;
 фінансово-господарський.
1.
Управлінський напрямок.
Мета управлінської діяльності: координація дій усіх учасників освітнього
процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.
Основні завдання:
1. Управління якістю освітнього процесу на основі інноваційних технологій та
освітнього моніторингу.
2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати
освітні послуги здобувачам освіти.
3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.
4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження
підвищення кваліфікації і сертифікації педагогів.
Шляхи реалізації:
1. Впровадження в практику роботи закладу освіти інноваційних технологій.
2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу
для успішної реалізації їх творчого потенціалу.
3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо
підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.
4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його
самореалізації.
5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.
6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.
Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:
• загальні збори;
• педагогічна рада;

• рада ліцею;
• атестаційна комісія;
• учнівське самоврядування;
• громадськість.
Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою
діяльністю, моніторинг.
Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування.
План будується на основі щорічного звіту про діяльність ліцею протягом
навчального року, проблемного аналізу стану освітнього процесу згідно з
Стратегією.
При
плануванні
різних
напрямків
діяльності
використовується
структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів,
складання алгоритму дій на кожному етапі. Плани моніторяться в кінці року. До
планування залучені працівники всіх ланок ліцею, педагоги працюють в режимі
академічної свободи і доброчесності.
2.
Методичний напрямок.
Мета методичної роботи закладу освіти: створення комфортних умов для
професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного
працівника.
Основні завдання:
1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень
педагогічних проблем.
2. Формування в педагогів готовності до проходження підвищення
кваліфікації, сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.
3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та
співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх
послуг.
4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного керівництва з
боку педагогічного колективу.
Шляхи реалізації:
1. Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання
освітніх послуг.
2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня
професіоналізму.
3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і
практики викладання.
4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.
3.
Виховний напрямок.
Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності
особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з
гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її
народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:
1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури
розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх
у своїй практичній діяльності.
2. Виховання почуття любові до України і свого народу як основи духовного
розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і
відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури,
вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального
права, активної протидії випадкам порушення законів.
4. Підготовка випускників до свідомого вибору профілю навчання.
5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної
культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
6. Затвердження культури здорового способу життя.
Шляхи реалізації:
1. Організація і проведення засідань методичних комісій класних керівників
відповідної тематики.
2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення
соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
3. Соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які
знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених
сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з
багатодітних сімей та з сімей учасників АТО-ООС.
4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного
зростання здобувачів освіти; спрямування виховної роботи на прищеплення
здорового способу життя та зміцнення моральності.
5. Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку й реалізації
потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному,
творчому, спортивному, естетичному.
6. Організація діяльності ліцею як зразка демократичного правового простору
та позитивного мікроклімату через структуру учнівського самоврядування класу і
закладу освіти, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх
посильної участі у справах учнівського колективу.
7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування
інноваційних методів та прийомів.
4.
Психолого-педагогічний напрямок.
Мета: формування особистості через виховання в закладі освіти та сімейне
виховання з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та
навичок здобувачів освіти.
Основні завдання:
1. Створення ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу; умов
для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу; умов для позитивної
адаптації учнів до навчання у ліцеї.

2. Посилення впливу виховання в ліцеї та сімейного виховання на
формування: стійкої мотивації до здобуття освіти, високої духовної культури,
моральних переконань, трудового виховання дітей.
3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього
процесу.
4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи, діагностики
особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій, соціального статусу, виявлення вад і
проблем соціального розвитку дитини.
5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в
освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.
Шляхи реалізації:
1.Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей здібностей,
схильностей, потреб; відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних
учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.
2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.
3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних
підрозділах освітнього процесу.
4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.
5.
Напрямок «Модель випускника».
Моделлю випускника є громадянин держави, який:
• має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне
змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
• є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура,
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
громадянською відповідальністю;
• уміє грамотно сприймати та аналізувати проблеми суспільства, бути
конкурентноспроможним під час вступу до інших закладів освіти, впевнено
приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на
практиці;
• уміє критично мислити;
• здатний до самоосвіти і саморозвитку;
• відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого
розв’язання проблеми;
• уміє знаходити і опрацювати різноманітну інформацію.
6.
Фінансово-господарський напрямок.
Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі коштів
Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому
нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його
функціонування. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна
благодійна допомога фізичних і юридичних осіб.
Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку
Джурівського ліцею здійснюється шляхом:

• завершення робіт з оновлення фасаду закладу;
• створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;
• завершення благоустрою території закладу;
• оновлення комп’ютерної техніки;
• поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями;
• поповнення бібліотечного фонду;
• проведення косметичного ремонту навчальних кабінетів, приміщень ліцею;
• капітальний ремонт кабінету хімії;
• ремонт майстерні;
• поновлення та придбання спортивного обладнання;
• обладнання відповідно до Положення про навчальний кабінет навчальних
кабінетів;
• поповнення навчальних кабінетів технічними засобами навчання,
навчальним обладнанням, приладами необхідними для навчання і виховання;
• доукомплектування лаборантських кабінетів фізики, хімії, біології.
VІI. Результати впровадження Стратегії.
Педагоги, як учасники Стратегії розвитку Джурівського ліцею, сприяють
опануванню здобувачами освіти компетенцій гармонійної особистості,
забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного,
духовного, соціального становлення особистості учнів, досягнення ними рівня
освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям
здобувачів освіти.
Реалізація Стратегії розвитку закладу освіти на основі сучасних
педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в
контексті положень «Нової української школи» в ліцеї має:
• розкрити та розвивати здібності, таланти і можливості кожної дитини на
основі партнерства між учителем, учнем і батьками;
• удосконалити мотиваційне середовище дитини;
• сприяти широкому застосуванню методів викладання, заснованих на
співпраці (ігри, проекти - соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання
тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації
та успішному опануванню суспільного досвіду:
• підвищити особисту відповідальність педагога за результати наданих
освітніх послуг;
• підвищити професійну майстерність педагогів шляхом проходження
атестації, сертифікації;
• накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм,
методичних розробок, посібників тощо);
• здійснити інформатизацію освітнього процесу;
• розширити мережу позакласної діяльності здобувачів освіти;
• залучити здобувачів освіти до участі в управлінні освітніми справами в
різних видах діяльності;

• посилити оздоровчу спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід
до гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;
• упровадити інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;
• сформувати автономію закладу освіти (академічну, організаційну, кадрову);
• поступово збільшити контингент учнів ліцею;
• отримати стійку тенденцію до зростання рівня навчальних досягнень учнів
(за результатами внутрішніх та зовнішніх моніторингових досліджень);
• зорієнтувати учасників освітнього процесу на сталий розвиток і партнерські
стосунки;
• створити і підтримувати дієві колективні органи управління ліцею та органи
громадського самоврядування;
• створити функціонуючу модель забезпечення якості освітніх послуг ліцею;
• підвищити позитивний імідж та конкурентноздатність ліцею на ринку
освітніх послуг.
VІІI. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії.
Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягає в збиранні і фіксації
даних про такі індикатори розвитку ліцею:
- відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та
високому рівнях навчальних досягнень;
- кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на
вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та
за результатами внутрішньошкільних, а також зовнішніх моніторингових
досліджень;
- середньостатистичний показник кількості учнів у класі;
- динаміка сформованості знань здобувачів освіти за результатами ДПА;
- відсоток учнів, що вступили на навчання в інші навчальні заклади, у т.ч. за
обраним профілем;
- відсоток педагогічних працівників – авторів методичних матеріалів та
посібників;
- кількість педагогічних працівників, яким підвищена кваліфікація;
- відсоток сертифікованих педагогічних працівників;
- звіти за результати моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання
якості освітніх послуг;
- висновки про імідж та конкурентноздатність закладу освіти на ринку
освітніх послуг.
Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та
кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від
очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне
використання ресурсів ліцею, мінімізувати ризики та негативні наслідки
впровадження передбачених у Стратегії заходів.

